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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

kutsekvalifikatsioonide direktiivi (2005/36/EÜ) rakendamise kohta
(2011/2024(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 
2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta1;

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (KOM(2010)2020);

– võttes arvesse Mario Monti 9. mail 2010. aastal komisjonile esitatud aruannet „Ühtse turu 
uus strateegia”;

– võttes arvesse parlamendi ja liikmesriikide parlamentide 26. oktoobril 2010 peetud arutelu 
direktiivi 2005/36/EÜ ülevõtmise ja kohaldamise üle;

– võttes arvesse uuringut, mille parlament kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta tellis 
(PE 447.514);

– võttes arvesse komisjoni 27. oktoobri 2010. aasta teatist „Ühtse turu akt – kõrge 
konkurentsivõimega sotsiaalne turumajandus” (KOM(2010)0608);

– võttes arvesse SOLVITi 2010. aasta aruannet „Võrgustiku SOLVIT areng ja tulemused 
2010. aastal”;

– võttes arvesse oma 6. aprilli 2011. aasta resolutsiooni ühtse turu kohta Euroopa 
kodanikele2;

– võttes arvesse komisjoni 13. aprilli 2011. aasta teatist (KOM(2011)0206) „Ühtse turu akt 
– kaksteist vahendit majanduskasvu edendamiseks ja usalduse suurendamiseks”;

– võttes arvesse komisjoni 22. juuni 2011. aasta rohelist raamatut „Kutsekvalifikatsioonide 
direktiivi ajakohastamine” (KOM(2011)0367);

– võttes arvesse komisjoni 5. juuli 2011. aasta töödokumenti kutsekvalifikatsioonide 
direktiivi kaasajastamise avaliku arutelu vastuste kokkuvõtte kohta3;

– võttes arvesse komisjoni 5. juuli 2011. aasta rohelist raamatut „Kutsekvalifikatsioonide 
direktiivi hindamine”4;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48 ja artikli 119 lõiget 2;

                                               
1 ELT L 255, 30.9.2005, lk 22.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0145.
3 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-summary-replies-public-consultation-
pdq_en.pdf.
4 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-evaluation-directive-200536ec_en.pdf.
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– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni ning keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni arvamusi (A7-
0000/2011),

A. arvestades, et demograafilised muutused muudavad spetsialistide liikuvuse kogu Euroopa 
Liidus järjest tähtsamaks;

B. arvestades, et tööturu muutumise tõttu peavad kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 
eeskirjad paindlikumad olema;

C. arvestades, et tegelikkus on kodanike ootustest endiselt erinev ning 2010. aastal oli üle 
16% SOLVITi juhtumitest seotud kutsekvalifikatsioonide tunnustamisega1;

D. arvestades, et kõik liikmesriigid ei võtnud direktiivi 2005/36/EÜ õigeaegselt üle ning seda 
rakendati täielikult alles kolm aastat pärast algset tähtaega;

E. arvestades, et õigus kindlale tööle või teenuste pakkumisele teises liikmesriigis on üks 
aluslepingutest tulenevaid põhiõigusi ja konkreetne näide sellest, kuidas ühtne turg võib 
kodanikele kasulik olla;

F. arvestades, et direktiiviga 2005/36/EÜ konsolideeriti 15 varasemas, alates 1960. aastast 
vastu võetud direktiivis sätestatud eeskirjad;

G. arvestades, et ühtse turu aktis toodi esile, et kutsekvalifikatsioonide tunnustamise süsteemi 
ajakohastamine on majanduskasvu kiirendamise seisukohalt keskse tähtsusega,

I. Lihtsustamine kodanike jaoks

1. rõhutab, et üldise süsteemi kohane tunnustamisprotsess ning töökogemusel põhinev 
automaatne süsteem on nii pädevate asutuste kui ka spetsialistide jaoks liiga kohmakas ja 
aeganõudev;

2. kutsub seetõttu liikmesriike üles kasutama nüüdisaegseid sidetehnoloogiaid, muu hulgas 
andmebaase ja online-registreerimismenetlusi tagamaks, et üldise tunnustamise süsteemi 
raames seatud tähtaegadest peetaks kinni ning et oluliselt parandataks teabele juurdepääsu 
ja otsustusprotsessi läbipaistvust spetsialistide jaoks;

3. julgustab liikmesriike, pädevaid asutusi ja komisjoni koondama erinevaid praegu 
spetsialistidele kättesaadavaid teabeallikaid – muu hulgas riiklikud kontaktpunktid, 
SOLVIT ja kutseorganisatsioonid –, luues ligipääsetava online-värava, mis pakuks 
tunnustamisprotsessi kohta asjakohast ja ajakohastatud teavet, k.a haldusteavet pädevate 
asutuste ning dokumentide kohta, mida spetsialistid kutsekvalifikatsiooni tunnustamise 
kindlustamiseks peavad esitama;

4. nõuab ajutise ja juhuteenuste osutamise mõiste täpsustamist; on seisukohal, et pädevatel 

                                               
1 Euroopa Komisjon, siseturu ja teenuste peadirektoraat, SOLVITi 2010. aasta aruanne „Võrgustiku SOLVIT 
areng ja tulemused 2010. aastal” (2011).
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asutustel on korra kohaldamisel raskusi, ning nõuab seetõttu, et komisjon hindaks seniseid 
direktiivi artikliga 7 kehtestatud sätteid, eriti neid, mis käsitlevad rahvatervist ja ohutust, 
ning esitaks parlamendile oma järeldused;

5. rõhutab, et hüvitusmeetmeid, mis võimaldavad pädevatel asutustel määrata sobivuse 
katset või kuni kolmeaastast kohanemisperioodi ning mängivad tarbija ja patsiendi 
ohutuse tagamisel hindamatut rolli, võidakse kohaldada ebaproportsionaalselt; nõuab 
otsustusprotsessi läbipaistvuse suurendamist spetsialistide jaoks ning käitumisjuhendi 
hindamist pädevate asutuste abistamiseks;

6. väidab, et parandada tuleb pädevate asutuste ja riiklike kontaktpunktide vahelist dialoogi 
ja koostööd nii riiklikul kui ka liikmesriikidevahelisel tasandil;

II. Olemasolevate sätete ajakohastamine

7. kutsub komisjoni üles ajakohastama vastavalt teaduse ja tehnika arengule praegust 
majandustegevuste klassifikatsiooni töökogemusel ja minimaalsetel koolitusnõuetel 
põhinevate automaatsete tunnustamissüsteemide jaoks;

8. rõhutab, et liikmesriigid peaksid reguleerima kutsealasid proportsionaalsemalt, pidades 
silmas reguleeritud kutsealade koguarvu vähendamist ELis, v.a tervishoiusektoris;

9. juhib tähelepanu sidusrühmade üleskutsele panna senisest rohkem rõhku pidevale 
kutsealasele arengule; nõuab, et komisjon täpsustaks pideva kutsealase arengu määratlust; 
julgustab pädevaid asutusi pakkuma pideva kutsealase arengu kohta tunnustamisprotsessi 
käigus teavet ning vahetama selles valdkonnas parimaid tavasid;

III. Rahvatervise ja ohutuse edendamine

10. väidab, et tarbijate ja patsientide ohutuse kaitse on direktiivi läbivaatamisel ülitähtis 
eesmärk; juhib tähelepanu tervishoiuspetsialistide eristaatusele;

11. rõhutab, et on esinenud tõsiseid probleeme seoses spetsialistide jätkuva praktiseerimisega 
ELis, hoolimata nende tegevuse peatamisest või nende spetsialistide nimistust 
kõrvaldamisest;

12. nõuab, et siseturu teabesüsteemi raames ning teenuste direktiiviga veel hõlmamata 
kutsealade jaoks loodaks ennetav hoiatusmehhanism, mis muudaks kohustuslikuks kõigi 
liikmesriikide teavitamise spetsialisti karistamise korral;

13. juhib tähelepanu sellele, et enamik sidusrühmi näeb osalise juurdepääsu põhimõtet 
ebasoovitavana ning selle üle on keeruline praktikas järelevalvet teostada; nõuab selle 
põhimõtte põhjalikku hindamist ning selle kohaldamata jätmist tervist ja ohutust 
mõjutavate reguleeritud kutsealade suhtes;

14. rõhutab, et tunnustamisprotsessi laiendamine kolmandate riikide kvalifikatsioonidele võib 
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põhjustada süsteemi kuritarvitamist sobivaima jurisdiktsiooni valimise näol ning võiks 
olla vastuvõtvate liikmesriikide pädevatele asutustele ülemäära koormav;

15. väidab, et keeleoskus on ülitähtis, et hõlbustada spetsialisti integreerumist teises riigis, 
tagada osutatavate teenuste kvaliteet ning kaitsta tarbija ja patsiendi ohutust;

16. palub, et komisjon ja liikmesriigid vaataksid üle tervishoiu kutsealade keelenõuete korra, 
pakkudes pädevatele asutustele paindlikkust, mida on vaja spetsialistide keelteoskuse 
kindlakstegemiseks ja vajaduse korral testimiseks tunnustamisprotsessi osana;

IV. Spetsialistide integreerimine ning neisse süsteemi suhtes kindlustunde sisendamine

17. toetab siseturu teabesüsteemi laiendamist teenuste direktiiviga seni hõlmamata 
kutsealadele;

18. nõuab siseturu teabesüsteemi kohustuslikku kasutuselevõttu pädevates asutustes, et 
võimaldada ennetavat halduskoostööd ja lihtsustada tunnustamismenetlusi;

19. palub, et komisjon tagaks, et muudetud direktiiv võetaks seatud tähtajaks nõuetekohaselt 
üle; palub tungivalt, et liikmesriigid omistaksid direktiivile vajalikku tähtsust;

20. nõuab koolilõpetanute liikuvuse parandamist ning kohtuasjas Morgenbesser tehtud otsuse1

järgimist; on seisukohal, et liikmesriigid ei tohiks takistada koolilõpetanute pürgimist 
tasustatavale juhendatavale praktikale, kui nad pakuvad sellist võimalust oma riigi 
kodanikele;

21. tõstab esile, et direktiivi artiklis 15 visandatud ühisplatvormide kontseptsioon ei ole olnud 
edukas, kuna selliseid platvorme praegu ei ole; palub, et komisjon täpsustaks 
kontseptsiooni muudetud artiklis ning hindaks ettepanekut alandada liikmesriikide 
osaluskünnist;

22. väidab, et mis tahes ühisplatvormi kasutuselevõtu suhtes tuleks rakendada eeltingimusena 
siseturu testi ja kohaldada parlamentaarset järelevalvet;

23. ootab komisjoni tellitud välisuuringu tulemusi, et hinnata hiljutiste haridusreformide mõju 
tunnustamismenetlustele, eriti Euroopa kvalifikatsioonide raamistiku kohaldatavust 
direktiivi artiklitele 11 ja 13 ning Bologna protsessile;

24. on arvamusel, et vabatahtlik kutsekaart, mis peab olema seotud elektroonilise 
andmebaasiga, näiteks siseturu teabesüsteemiga, võiks olla mõnel kutsealal kasulik 
liikuvuse parandamise vahend; rõhutab, et mis tahes kasutusele võetav kaart peab vastama 
spetsiifilistele tingimustele ning kehtestada tuleb vajalikud kaitsemeetmed;

25. palub, et komisjon esitaks enne mis tahes kaardi kasutuselevõttu põhjaliku mõjuhinnangu 
abil tõendid teatud kutsealade ja pädevate asutuste vabatahtliku kaardiga 
tunnustamisprotsessile pakutava võimaliku lisandväärtuse kohta võrreldes sellega, mida 

                                               
1 Euroopa Kohtu 13. novembri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-313/01, Morgenbesser, EKL I–13467.
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pakub täiustatud siseturu teabesüsteem; väidab, et mõjuhindamine peab käsitlema arutelu 
käigus paljude teiste sidusrühmade tõstatatud probleeme, hindama „e-kaardi” eeliseid, 
esitama tasuvusanalüüsi, kirjeldama kaardi võimalikke omadusi ning selgitama täpselt, 
kuidas tagataks andmekaitse ja tarbijate ohutus;

26. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


